
Krepšinio 3x3 turnyras. 
 

„Pavenčiai ‘17“ 

2017m. rugpjūčio 26 d. 12.00 val. 
 

 

Organizatoriai:  
Sporto klubas „Kristalas“  

Pavenčių bendruomenė 

 

Kviečiame dalyvauti jau tradiciniame tapusiame 3×3 krepšinio turnyre „Pavenčiai 
‘17“. Kiekvienais metais vasaros pabaigoje vykstantis turnyras sutraukia daugybę 
krepšininkų, sirgalių ir dovanoja puikias akimirkas. Šiais metais turnyras vyks 
rugpjūčio 26 dieną Pavenčių krepšinio aikštelėje Kuršėnuose. Žaidėjai galės varžytis 
įvairiose amžiaus grupėse ir kovoti dėl medalių, nugalėtojų taurių, specialių prizų. 
Dalyvius kviečiame registruotis iš anksto! 

 
Turnyro organizatoriai: SK Kristalas ir Pavenčių bendruomenė. 
 

Informacinis rėmėjas: www.kursenai.lt 
 

Amžiaus grupės: 
1. Vyrai, gimę 1998 m. ir vyresni 
2. Vyrai 35-ių metų ir vyresni  
3. Vaikinai, gimę 2002 ir jaunesni.*  
4. Vaikinai, gimę 1999-2001m.*  
5. Merginos (amžius neribojamas)* 
6. Šeimų grupė* 

 
*Būtina registracija iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. (imtinai). Varžybos grupėje bus 

vykdomos tik sulaukus 4 komandų registracijos. 
 

Varžybų tvarkaraštis (2017-08-26) 
12.00 val. – Turnyro atidarymas vaikinų ir merginų grupėms. 
 
12.15 val. – Rungtyniauja 3, 4, 5 amžiaus grupių sportininkai 
14.00 val. – Turnyro atidarymas vyrų ir šeimų grupėms.  
14.15 val. – Rungtyniauja 1, 2 ir 6 amžiaus grupių sportininkai 
 
 
 
Komandos, norinčios dalyvauti „Pavenčiai ‘17” gatvės krepšinio turnyre "3x3", gali 
užsiregistruoti užpildydami formą tinklalapyje 
https://goo.gl/forms/h6gCyrAApy5KzjOh1  Vaikinų, merginų ir šeimų grupėse (3, 4, 
5, 6 grupės) dalyvaujančios komandos būtinai turi užsiregistruoti iki rugpjūčio 20 
dienos imtinai. Varžybos grupėje bus vykdomos tik sulaukus 4 komandų registracijos. 
Vyrų komandos gali užsiregistruoti turnyro dieną iki 14 val.

https://goo.gl/forms/h6gCyrAApy5KzjOh1


Starto mokestis Vyrų, gimusių 1998 m. ir vyresnių grupėje – 15 eurų komandai. 
Kitose grupėse - 5 eurai komandai. Starto mokesčio mokėti nereikia Pavenčių 
bendruomenės nariams ir SK „Kristalo“ nariams. 

 

Vyrų gimusių 1998 m. ir vyresnių grupėje laimėtojai pasidalins piniginius prizus: 
I vieta- 90 eurų, II – 60 eurų, III – 30 eurų. 

 

Detalesnę informaciją galite rasti paskambinę tel. nr. +37069831265 arba 
+37064466172 bei iškilus klausimams visada galite rašyti el. paštu 
skkristalas@gmail.com  
 

Daugiau informacijos www.kristalas.net arba SK “Kristalo” puslapyje facebooke. 
 

Iki susitikimo turnyre! 
 
 
 

Nuostatai 
 

Varžybų dalyviai 
 

 Turnyre gali dalyvauti tiek profesionalūs krepšininkai tiek mėgėjai.


 Jei atskirose grupėse užsiregistruoja mažiau nei 3 komandos, varžybos 
nevykdomos. Tokiu atveju užsiregistravusiems dalyviams pagal jų 
pageidavimą gali būti grąžinamas registracijos mokestis.


 Varžybų metu visi varžybų dalyviai privalo turėti dokumentą (su 

nuotrauka), patvirtinantį jų asmenybę (pasą, pažymėjimą). Moksleivio 
pažymėjimas galioja tik su gimimo liudijimu.

 Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę!
 
 
 

 

Komandų registracija 

 

 Vaikinų, merginų ir šeimų grupėse (3, 4, 5, 6 grupės) dalyvaujančios 
komandos būtinai turi užsiregistruoti iki rugpjūčio 20 dienos imtinai. 
Varžybos grupėje bus vykdomos tik sulaukus 4 komandų registracijos. 
Sulaukus 4 komandų registracijos, grupės varžybos bus vykdomos, o 
registracija pratęsiama iki turnyro dienos 12 val.

 Vyrų komandos gali užsiregistruoti turnyro dieną iki 14 val.

 Komandą daugiausiai gali sudaryti 4 asmenys, sumokėję starto mokestį.


 Starto mokestis Vyrų, gimusių 1998 m. ir vyresnių grupėje – 15 
eurų komandai. Kitose grupėse - 5 eurai komandai.


 Starto mokesčio mokėti nereikia Pavenčių bendruomenės nariams ir SK 

„Kristalo“ nariams. Jeigu komandoje yra žaidėjų nepriklausančių Pavenčių 
bendruomenei ar SK „Kristalui” jie turi sumokėti sumažintą dalyvio mokestį.


 Pateikus suklastotus dokumentus ar varžybų metu žaidžiant neregistruotiems 

žaidėjams, komanda diskvalifikuojama, negrąžinant starto mokesčio.

 Registracija nutraukiama likus 15 min. varžybų pradžios.

mailto:skkristalas@gmail.com
http://www.kristalas.net/


Amžiaus grupės: 
 

1. Vyrai, gimę 1998 m. ir vyresni 
2. Vyrai 35-ių metų ir vyresni  
3. Vaikinai, gimę 2002 ir jaunesni.*  
4. Vaikinai, gimę 1999-2001m.* 
5. Merginos (amžius neribojamas)*  
6. Šeimų grupė* 

 
* Būtina registracija iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. (imtinai). Varžybos grupėje bus 

vykdomos tik sulaukus 4 komandų registracijos. 
 

Varžybų tvarkaraštis (2017-08-26) 
12.00 val. – Turnyro atidarymas vaikinų ir merginų grupėms. 
 
12.15 val. – Rungtyniauja 3, 4, 5 amžiaus grupių sportininkai. 
14.00 val. – Turnyro atidarymas vyrų ir šeimų grupėms.  

14.15 val. – Rungtyniauja 1, 2 ir 6 amžiaus grupių sportininkai. 
 

Protesto pateikimo tvarka 
 

 Protestas priimamas sumokėjus 15 eurų dydžio užstatą.
 Jei protestas yra patenkinamas, pinigai (15 eurų) grąžinami.


 Protestą pateikia komandos kapitonas varžybų vyr. teisėjui tuojau pat 

po rungtynių, kurių rezultatas protestuojamas.
 

Varžybų taisyklės 
 

 Varžybų taisykles žaidėjai gali gauti komandos varžybų vietoje.
 Visų varžybų metu žaidžiama tik su organizatorių kamuoliais.
 Dalyviai varžybų metu privalo vilkėti vienodą komandos aprangą.

 

Komandos 

 

1. Kiekvieną komandą sudaro trys žaidėjai (gali būti registruojamas 
vienas atsarginis žaidėjas).  

2. Šeimų grupėje komandą turi sudaryti bent 2 asmenys iš vienos šeimos 
(būtinai vienas iš tevų ir vaikas) bei vienas žaidėjas gali būti giminaitis su 
ta pačia pavarde.  

3. Visos komandos ir jų žaidėjai turi būti užsiregistravę pas 
varžybų organizatorius. 

 
4. Rungtynės pradedamos esant trims kiekvienos komandos 

žaidėjams. Rungtynių eigoje gali likti ir du komandos žaidėjai.  
5. Varžybų organizatoriai turi teisę diskvalifikuoti žaidėjus ar komandas, 

jeigu: žaidžia neregistruoti žaidėjai, yra falsifikuoti dalyvių amžių įrodantys 
dokumentai ar komandos nariai grubiai pažeidžia sporto etikos normas.  

6. Visos rungtynės žaidžiamos pagal paskelbtą tvarkaraštį. Jeigu kuri 
nors komanda būna nepasiruošusi žaisti paskirtu laiku, jai 
užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:2.  

7. Varžybų organizatoriai gali daryti išimtis komandoms ar 
žaidėjams atsižvelgdami į susidariusią situaciją 



Varžybos 
 

1. Prieš kiekvienas rungtynes komandoms leidžiama daryti 2-3 min. apšilimą. 
 

2. Metant monetą nustatoma komanda, kuri pradės žaidimą iš už tritaškio 
linijos. Ji turi pradėti savo ataką perdavimu.  

3. Įmetus kamuolį į krepšį, kamuolys perduodamas kitai komandai, kuri 
tęsia žaidimą kamuolio perdavimu iš už tritaškio linijos. Būtina atlikti bent 
vieną perdavimą, tik tada galima atakuoti krepšį. Pažeidus šią taisyklę 
metimas neįskaitomas ir kamuolys perduodamas varžovui. 

 
4. Atkovojus po krepšiu ar perėmus kamuolį, jis turi būti grąžintas už 

tritaškio linijos (perdavimas nebūtinas).  
5. Kamuoliui patekus už aikštelės ribų arba teisėjui užfiksavus pražangą (ne 

metimo metu), kamuolys įmetamas iš už šoninės arba galinės linijos. 
 

6. Jei varžybų metu susižeidžia žaidėjas, jis turi būti nedelsiant keičiamas. 
Jei nėra kuo pakeisti, komanda tęsia rungtynes dviese.  

7. Nėra “ginčo” išmetimų. Esant tokioms situacijoms, kamuolys atitenka 
pakaitomis tai vienai, tai kitai komandai. Pirmasis “ginčo” kamuolys 
atitenka besiginančiai komandai.  

8. 24 sekundžių kamuolio valdymo taisyklė netaikoma.  
9. Žaidėjų keitimus galima atlikti po kiekvieno teisėjo švilpuko (teisėjui leidus).  
10. Rungtynių teisėjas fiksuoja metimus, pražangas, galutinį rungtynių rezultatą.  
11. Dėl visų ginčytinų situacijų sprendimus priima rungtynių organizatoriai 

 

Rezultatas 

 

1. Vaikinų grupėms bei merginų grupei rungtynės vyksta 8 min. arba iki 
pelnyto 21 taško. Vyrų ir šeimų grupėse rungtynės vyksta 10 min. arba iki 
pelnyto 21 taško.  

2. Jei 10 min. laikas baigėsi, nugalėtoju skelbiama komanda, surinkusi daugiau 
taškų. Jei rezultatas lygus – laimi komanda pradėjusi rungtynes gindamasi. 

 
3. Visi kamuoliai, įmesti už tritaškio linijos vertinami 2 taškais. Jei iš arčiau - 

1 tašku. Tai nustato rungtynių teisėjas. 
 

Pražangos 
 

1. Jei pražanga padaryta metimo metu, skiriami 1 arba 2 baudos metimai.  
2. Jei žaidėjui metant į krepšį varžovai prasižengia, o kamuolys įkrenta į krepšį, 

metimas užskaitomas ir kamuolys paliekamas valdyti tai pačiai komandai. 
Jis įmetamas iš už tritaškio linijos.  

3. Jei pražanga nesportinė - metamas 1 baudos metimas (2 baudos metimai, jei 
prasižengta metant iš už tritaškio linijos) ir dar kamuolys atitenka tai pačiai 
komandai. Už techninę pražangą – 1 baudos metimas ir kamuolio valdymas. 

 
4. Žaidėjas, padaręs dvi nesportines pražangas, šalinamas iš aikštelės 

iki rungtynių pabaigos.  
5. Komandai surinkus 4 pražangas, kiekviena kita pražanga baudžiama 

baudos metimu. 
 

Pastaba. Visose, čia neaprašytose žaidimo situacijose, teisėjaujama pagal oficialias 
FIBA taisykles. 


